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 تاهّمألاَو ءابآلاو نيِمْلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا درس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا

 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق
 ةلابجو يوم

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 ثّوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلغسأ لاساوب ةروصلا نعش ٌدحتو ةةفلكخيم ةحفص لثع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت .٠

 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ ق كف .٠

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبَّردت »
 ١ .ةنيزح كتوص ةمغن ّلعجا ءائيزح ةياكحلا

 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسإ ©

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع مهّلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَقلا ةروُبَس ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ْنّوَدو «مهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 هةفلتخم اًناوضآ اهدكتس ةيلسم ةقؤعم :ةقيرطر ةياكحلا [رقا
 ىلإ ْدُع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع ُصرحاو
 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْثَّدحت
 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ رش (تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 لوح لاقطألا :تاعقرت ىلإ ده قزم لذآ ةياكذلا ارق قأ دعب
 .اهتححص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ
 .هب نوموقي يْنف عورشم لالخ نموأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهطعأ
 يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ

 .ةياكحلا



 كن (نلوطْتلَ» .-تانسسإ ةبقكم
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 ةيوبحملا تاياكحلا

 فياتدتعلا دم ٠ اهتاكج داع

 ناكو فلي + موكبرلا عضو



 اليردنس

 ريف تب ِنامّزلا ميدَق يف ْتّشاع هنأ ىكحُ

 ُتّاعو ءاهُنأ تنام .اليردُنس اهمشا

 اهئ ربك اهل ِنيتْخَأو

 ُنْوَلو «نيتليمجب ناتريبكلا اليردس اْعأ ثّناك
 ءامُهَتَسارَّشو ءامهعابط َءوُس ّنكلو .ُضِِنَأ امِهِئَهْجَو
 ْنِم ِناراَت اتّتاكو .نْيَحيِبَق ِناوُدبَي امهْيَهْجَو الَعج
 امُهَلَعَج اذهو َكبوُبْحَم اني ثّداك اهّنأل ؛اليردنس

 هد
 مايِقلا ىَلَع اليردنس ناتَحيبَقلا ناتخألا تَربج

 ّيِرَجَحلا َمْخَنلا ٌلِمْخَت ثّئاكو هلم ثمل ٍلامغأب

 ُكَعْدَتو «ٌَقابْطَألا ٌلِسْغَتو «ماعطلا درو «هلاعْشإل

 نح دابُلا ليزكو «ضؤألا سكتو هاهكلضت دو َباَيَّتلا

 95 َنوُد ءءاسملا ىَلِإ حابّصلا َنِم 00 ْثتّناك .ثاثألا





 تسعت ُبدحَةيْئملا لامغألا عيمجاليردنسس ْمَُتمَ

 ءامُهَبايِث امهئادتزا يف اهم ٌدعاسُت اًضْيَأ تناك ْلَب

 َطئارّشلا ٌطْبَْتو ءامُهَرْعَش هد

 .ةيندغملا مازحلا ةَوْرُع) امهيميزنإ ُتْبَُتو دمُهَل
 عمو ةريثك ةليمج باين ِنيربكلا ٍنيتحَألِل اكو
 .ِنِيَتحبَق نادت ِناَلَطَت امُهْنَلَعج امهتّسارَش َّنِإف كلذ

 اهَدنِع نكمل .ًةليمجج ةليمج ٌبايُث الي اليردئسل نكت ْمَل

 .ةَيبَشَحلا ةّيزْخألا ّنِم جْؤّرو «ميدق ٌٍّيِدامَر ٍبْوَ ىّوِس

 ْتَلَعَتشا ِدَق لير دئِس ٌنوُكَت امَدْعَب ءءاسَملا يف اّمَأ
 ل أ ا © ناو د
 ٌريِرَس اهل نكي ْمَل اهّنإف «ُبَعَنلا اهيشجب لح نأ ىَلِإ

 دامّرلا َقؤَق ٍدِقْؤَملا ب َمنتنَأ اهيل ناك . هْيَلَع ُمانَت

 اهيتخأ َلَعَج يذلا َُبَّسلا وه اذهو .(كه0ع5)

 ثناك اهّنَأ يف ُبَبسلا اًضِيَأ وهو ءاليردني اهِنايمسُ

 .رابغلاب ٌةاَطَعْمَو ٌةَرْذَق اًمئاد و3
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 .هنثال اًريبك العا كِل 0 1 رولا

 :تاليمجلا دالبلا ِتايَنق ٌعيمَج ِةَّصِقاَرلا تالّقَحلا

 :هلاَسودَع نهيب ني ذيمألا راعي نك

 اتتاكو ءَةَلْفَحلا ىَلِإ اليردنس اتَقيقَش ثيَتُد

 ْنَع َتَّدَحَنلا اعيطتشَت ْمَل ُثْيَحِب ءاهّل اًدج نْيَتَسمَحَتُم

 :قلفعلا ىلإ ةليرغي مذا مو فارسا هدر أ

 ٌةَسِبال يهو «خ 3 آمَملا يف ُلَمْعَت اًمئاد ىَرُت ثّداك اهنا

 ٌةَمداخ ثّداك اهّنأ سائلا ٌميمجب طم ةكّرَمملا َباَّلا

7 
 ناك ءىلؤألا ةَصقاَرلا ةّلْفَحلا ءاسَم يفو

 امِهِبيوَت ءادتزا يف اهيكخأ َدِعاَسُت ْنَأ اليردئس ىَلَع

 .امهَرْعَش َحُرَسُتَو ِنْيَديِدَجلا
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 ىَرّتو ِةَصِقاَرلا ِةَلْفَحلا ىَِإ هب ُبَهْذَت ءِصَْرلِل ٌبْوَ
 .اهتتتْجَو ىلع ُتَصْنَت اهُعوُمُد ثحار ّمُث ءريمألا

 :نئتلئاق ءبّضَعب ناتحيبقلا اهاتخأ اهنكَسَ
 ْ 0 (؟نيكَِت اذام ىَلَع»

 ثحأ» :اليردئس امُهئباجَأَف

 (بةضقزلا ةلفعلا ىلإ دو يعج
 َنيِديِرُت ُلَم» :اهّل اتلاقو ناتَقيِقَّشلا تكِحَضَق

 ُنوُكَيَس ْمَك ؟ةّصِقاَرلا ةلفعلا ىَلِإ َباهّنلا ِتْنَأ
 ٍقّرَمُملا اهبل ىَلِإ اتَراشَأَو (!ةَلْفَحلا يف اًليمج كْوظْنَم

 .ّيِبَّشَحلا اهئاذجو

 ءصْقَرلا ةَلْفَع ىَلِإ اليردئس اتَقبقَش ْتَبَهَد امَّدْنِع
 ثحارو ءاهِيِسْرُك ىَلَع ةئيكسملا اًليردْنِس ْتَسّلَج
 ْنَأ َكَشْوَأ اهلك َّنَأَك ثّسَحَأو ءاَديدَّش ًءاكب يكبت





 :ُلوُقَي هاًفيقَر اًنْوَص اليردنس ْتَعِمَس هأجَكو

 ءاهّيِسْرُك ْنَع ْتَرَفَفَف ؟يتّريزَع اي كَل ىَرَج اذام»

 اهتيوع للازل .ايفلكي ناك يدل يف ىزتي ثكتفو
 ءاهماجُت ٌةمِقاو (ينامألا اهل ُقّقَحُت يلا اهَتيتج) ةّيئجلا

 .َةَبْذَع ةماستُا اهّل ٌمِسنْبَت يهو

 زل يِل و ْنَأ وم :اليردئِس اهَل ثّلاقف

 يننإ .ٍصُقَرلا ِةَلْفَع ىَلِإ باهّذلا عيطتسأ ْنَأو ,ليمج

 ٌبَْت بأ يل ْنُكَي ْمَلو صفر ةلْفع اب زضخأ ْمَل

 ٌةاتْعُم انأو» :ثلاقو ٌَّطْسَل ْتَيَكَس ّمُث "صقل

 ىَلَع َنيِلّصْحَت َفْوَس» :ُةّييجلا اهُّتبَرَع اهل ُتَلاقف
 عمو

 ّمُث «كَعوُمُد يفّفَج !يتّريزَع اي هيف َنيِبْعْرَت ام لك

 «. كل ُهَلوُقَأ ام َّلك ةّمات ةّقدب يلع





 .اهتباّرَعل ْث ْتَمَسَتِباو ءاهَعوُمُد اليردْئِس ْتَدَّقَجَق

 يِبَمْذَت ْنأ اّلَوَأ كٌديرأ» :ُةّيجلا اهُتباَرَع اهل ثلا همم يع 2 ءو 2

 اهَئيدجَت ةَعرََربكَأ يل يبلجتو «ةقيدحلا ىَلِ

 ْتَبَهَذ 0 ادج اًنَسع» :اليردئس اهل ثّلاقف

 تعاطتتسا ةَعوَق َربْكَأ ثَطَقَتلاو .ةّضكار ةّميدحلا ىَلِ

 .ةّيتجلا اهتباَرَع ىلإ اهْئَدَحَأو ءاهَِلَع روتغلا

 .ةيرخّسلا اهتاصعب َةَعْوَلا ةّينجلا ٌةَباَرَعلا َتَسَمَلَ

 .اهَرَّوَصَتن ْنَأ ٌنكْمُي ةَبَرَع مل ىَلِإ اًرْوَف ْتَلّوَحَت

 ٌناكو د 0





 ةّئوُؤَملا ةَكْرُع ْنِم نارثفلا َةَدِيْضِم يِل يرضخأو ّنآلا
 «.(نيزخّنلا)

 ْتَبَهَّذَو «.اًدج اًنّسح» :اليردُئِس اهل ثلاقَق

 نارثفلا قضم تدرك .ةكوؤملا ةكرُع ىلإ ضار
 .نارفف ُهَنس اهيف ناك .ِةَُْعْلا باب َفْلَح «ضْألا ىَلَع

 .اهتباَرَع ىَلِإ نارثفلا ًةدَيضِم اليردنس ثّرّصخأ ََ 5
 اهتاصع ْنِم ٍةّدِحاو ٍةَسْمَلِب ٍةَدِيضِملا ُباب حيف
 :نحأآ دعت اذحاو ةئشلا ٌنارثفلاةئي جيو .ةيرخشلا

 اك ّيِرْحَّسلا اهتاصعب 8 ْثَمَمَ امّلُكو
 بش واج لب !ليمجب تهدأ داوع ىلإ وعي
 ّ .ةّيرهّذلا ةّبرعلا ٌرجِل ةكيمجب





 ىلإ َن ّنآلا | يعرشأ» :ٌةيثجلا ٌةباَرَعلا اهل ثّلاق ُّ

 «.ناذْؤُجلا ًةَديْضِم يِل يرضخأو وعلا

 ثحارو ءااّدج اًئَسَح» :اًليردئنِس اهل ثلاقَق

 .اهتَعْرُس ىَصْقأب وْبَقلا ىلإ ةيدَوُملا ٍتاجَرّلا لن

 اهْنَدَحَأف ءّدحاو 1 اهيفو ناذْرُجلا َةَديْضِم ُتَدَجوف

 .اهتتاَرَع ىَلِإ

 ةّدحاو ِةَسْمَلِب ناذْزججملا ةَدِيْضِم ُباب حت مْ

 درج يبل ٌةَباَرَعلا ِتَسَمَّلو .ةّيرْخّسلا اصلا َّنِم

 ءرهام ع ياس ىَلِإ َلَّوَحَتَم ةّيِرْخّسلا اهتاصَعب

 - 0 َدُم َرِئاَغَص َةَفَرْخَرُم «ءارش رمح ةَلْذِب ُسَبْلَي





 كّديرَأ ءاًريخأو» وأ دايكاو يوقدخلاو م

 :ٌةَءاظَعلا) نْيئءاظَعلا يل يرضختو ٠ «يضُكْرَ نأ

 «رايخلا ضْؤَح فلق ِنْيَتَدوُج ذَمْلا ؛(ٌةيلْخّسلا

 «.ةقيدحلا رخآ يف

 ةّقيدحلا ىَّلِإ ٌضُكْرَت يهو ءاليردئس اهل تَلاقف

 «رايخلا ضْؤَح َفْلَح ْتَكَحَبف (.اًدج اًَسَح»

 ىلإ امهثّرَضخأو نين يغَص ِنْبتَءاظَع ْتَدَجَوَف

 .اهتياّرَع

 اهِتاصب نيتءاظَعلا ٌةيتجلا اًيردْنس ٌةَباَرَع ْتَسَمَل
 امُهْنِم لَك ُسَبَْي ءنْيَهبَت نيَمداخ ىَلِإ الون ةيرْخسلا

 َعَم َمَءالََت يكل َتَبْهَذُم َرِئافَضِب َةَقَرْحَرُم «ءارمح َةَلْذِ

 .ةبرعلا قئاس هَلْ





 هوعأ ٍلَمْحُمِب نط كيب ٌةَبَرَع َنآلا ُدَجوُت

 ُسَبَي برع قاس َكِلانْمو .ٍبْهش دايج ُةَّنِس اهّرجت
 ةَلْذب امُهْنِم َّلُك ْسِمْلَي نامداحخو ءاهتدايقل ًءارمح َةَلُذب

 مجاب عورات ع

 ع ّيدامّيلا اهيؤَت ىَلِإ اًليردْئِس ْثَرَظَن َّمُ

 ١ :اهُتباَرَع اهل ثّلاقف .ّيَِّسَحلا اهِئاذح ىّلِإ

 (.يتزيزع اي ةّيِرْحَّسلا يتاصَع ْنِم ,ىَرْخَأ ةدحاو

 .ًةَعْوَر رْخّسلا عاونأ يك َتَدَح

 اًليمَج اًبْوَت ةَسِبال اهَسْفَت اًليردنِس ْتَدَجَو

 «بِحاّشلا َيِْقْنرَقلا ريركلا َنِم اًعوُتْضَم ءصْقَرلِل
 هيف َلؤحو ءاّريبك اًجارفنا ُهتَروُتت ْتَحَرَْنا ِدَق
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 اهتريغش يف نقي : موو ٌةقيقَد ٌتافَرْخَر ِهرْذَص ةَمَّدَقُمو
 اهامَدَق ْتَسِْلأ أو ِرمْحَألا رولا نم ٌرارْزَأ نِ ْوارْفَّشلا

 .اًقينَأ رمح ايريرح ًءاذح

 ا





 :ةَلئاق ثحاصو هاَروُرُس اليردْئِس ُهْجَو عَ

 «.اًركُش «يتباَرَع اي كل اًرْكَش»

 َكَسْفَت يعّتَم !يتزيزع اي» :اهُتباَرَع اهل ثّلاقف
 ٌدحاو ٌءْيَش َكِلانُم نكلو .صقولا ة ةَلْفَح يف اًدّيَج

 كتيب ىلإ كلوش وه وه هيركّذتت ْنَأ كِيَلَع ُبِجَي

 هَل ؛ِلبَللا ِفَصقنُم َلوُلُ ةتلغُم ٌةَعاسلا 0
 ُةَرعلا ٌدوُعَتَس يَرْشَع ةيزَدلا اهتد ٌةَعاَسلا َّق

 ٌقئاسَو َنْيَتَءاَظَع نامداخلاو هاَنارْثف ٌدايجلاو َةَعْوَق
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 لَك ام

0 - : 

 َكْلِت «ِتْنُك امك َنيِدوُعَتَس ِكْسْفَت ِتْنَأو ادرج ةبرعلا
 «.بايّتلا َةَقَّدَمُمْلا َتْنبلا

 ٌفْؤَسال :ةَعّدَوُم هلع ّيهَو ءاهتياَرَعِل تلاقف

 تلج ةيرغلا تاب مواخلا اهل حقو (.ِدّكَدتَأ

 ةّيِلَمْخُملا تاداسولا ىَلَع اهتَروُتَت ثطَسيو ءاليردنس

 ْتَقلَطناف ءهطْوَسِب دايجلا ةَبَرعلا ٌقئاس َسمَل مف .رْمُحلا

 ٍصْقَرلا ةَلْفَع ٍناكم َوخَن
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 ةليمج ثدي يقل ىلإ وليل ةرامتوو

 انّنَط ْدَقَو .ناتحيبقلا اهاتخأ اهف رْغَت ْمَل ُتْيَحِب ُتْيَحِب هاَذج

 زطخي مَ َرَكآ ِدَلَب ْنِم ٌديِنآ ٌةَريم ا وكي نأ كب ال هتك

 امهّنَأِل ؛اليردنس يه ُةَر يملا كلت َنوُكَت نأ اََبَأ امهلابي

 اًبيرَق ِلِزْنَملا يف ةَسلاج َكاَذّنآ تناك اهّنأ اتَدقَتْعا

 .دامّرلا ّنِم

 رو اما هنأ ريمألا ىَِإ َلّيُخ

 و ءاليردئس ةيحان َهَجّئاف .لامجلا كلذ
١ 

 ةات أ جم تلي كتب .اهعم ٌصَقَرو

 اهةاج امّلُكو رن ْنَع ُبيغَت . بت اهدي لو «ىرخأ

 ُلوُقَي ُديمألا ناك َُعَم ٍصْقَرلِل اهاعدو هٌصْخَش
 ١" صُقَرلا يف ذ ِيتَقيفَر يه هذه : ُك
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 .اهتباَرَع ريت سنت ْمَل كلذ عمو .اهّلُك اهتايح
 َةَرْشَع َةَيِتاَثلا ةَعاّسلا يف صْفَرلا َةَعاق ُتَرَداغ

 َنوُلازَي ال َنوُدَحَآلا َنوُوُعْدَملا ناك امَنِيَب ءاَعْبُ الإ

 ةَعْرُسب اهَْكَمَحَم ءاهراظتنا يف اهُتيَرَع ثّناك.َنوصُقَْي

 يلا ا باب ىلإ ْثَلَصَوَف ءاهتتب ىَلِإ

 ٌةَرْشَع َةيناَثلا اهتقَد ْقُدَت ٌةَعاَسلا اهيف تناك

 ٌفاصتنا ََئِلْعُم ةريخألا اهَتّقَدةَعاَسلا تقد امَدْنِعو

 «نارثف ىَلِإ َلويُلاو ِدََْق ىَلِإةبرعلا ٍتَلّوَحَت هلل
 نيئءاظَع ىَلِإ نامداخلاو رج ىَّلِإ ةّبرعلا ٌقئاسو

 اهَسْفَن ُتَدَجَوَو ءصْقّرلل اليردْنِس ُبْوَت يناخاو

 .ّيِبَّسَحلا اهئاذحو ميِدَقلا ٌيِدامّرلا اهون يف ىرغأ

 دم دع
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 يك ذبل ةدواسلا ةيوازلا يف اليردني ثلج
 اتَدَجَو ءِلْنَملا ىَلِإ انّلَصو امَدْنِعو .اهيتخأ دنت

 ناك امَكيَب داموا َنْئَب ةّرذَقلا اهبايث يف اًليردئس

 .ِدقؤَملا ّفَو َقَْق َلِعَتْشَي ٌريعَص ٌيتنَز حابضم

 ْنَع انّدحتت نأ ناتحيبقلا ناتخَألا عيا ل

 يأ نم َلَمْجَأ ْتَدَب يلا «ةليمجلا ِةَر ةدمألا ري يَ

 .اهتاقتسو اهؤت نا اتا صقر ِةَلْفَح يف ةَديَس

 ةيسنألا لوط اهم فقد نيمألا نأ كنك اتوكذو

 .اهَعَم ٍصْقَرلاب َرَخآ ِلُجَر ّيَأِل خشي ْمَ هنأ فيكو
 .يِ ْنَم ٌدَحَأ فرغَي ْمَل كلذ َعَمَو

 ْمَل اهّنكلو ءامهلاوُفَأ لك ىَلِإ اليردنس ٌتَكْصَأ





 ناتحيبقلا ناتقيقَّشلا تمهد ءيِلاَتلا ميلا ءاسَم يفو

 ةميلاج ايردنس نيككرات هقيناثلا صَْرلا ةلْفَح ىَنِ
 ١0 ١ راثلا َبْوُق

 ْتَرَهَظ ىَّبَع ِلِْنَملا َنِم ِناجُرْحَت اداكت ْمّلو

 ةبرعلا ةَيرْحَسلا اهّئاصَع ُتَعَتَصو .ًةيناث اًليردْنس ٌةَباَرَع
 .ُلْبَك ْنِم ْتَعَبَص امك اهمداخو اهقئاسب ةيهَّذلا

 صقّرلل اًليردْئِس ُبْوَت ناك هةّرَملا هذه يفو

 ليلا يف ُهُنَدَترا يلا ٍليمجلا اهب ْنِم اًريِثَك َلَمَْأ

 (ليِقَص عامل ريرع) ِسّلْطَألا ّنِم عي دق .ىلوألا

 نم هوت َُقْوَقو «ٍفيفَخلا قَرْلا نّللا يذ

 .ةّضفلا َنِم طوي ٌةَرَوَطُم ءبِجاّشلا قَرْزَألا كَّشلا

 اًرَوَطُم «تهابلا ِقَرْرَألا نول وُد ءاهؤاذح ٌناكو

 .ةّيَظِف ٌموِجُن اهِرْعّش يف ْتَعَمَلو ءةّضفلاب
 اهْنَرَكَذ يلا ءهتبَرَع ةيناث اليردنس ْثَرَكَم

 .ٍلَللا ِفَصقُم هضم َلْبَق ِتِيبلا ىَلِ اهِلوُصو بوجوب
 اذن





 ّيهو «صْفَرلا ةَعاق ىَلِإ اًليِردْنِس ْتَلَصَو امَّدْنِع

 .كانُه ناك ْنَم َّلُك اهّلامَج َنَتَق «َقَرْرَألا اهبْوَت سبلت

 ْتَلَصَو اذإ ىَّنَع ءاهراظتنا يف كلَملا ُنبا َناكو

 ْنِم ءاهّدَْحَو اهَعَم ُضْقْدَي ارو هاَرْوَق اهِدَيِ َكَسْنَأ

 ناك امدْنعو .تايرخألا تاليمجلا تايتّتقلا نوُد

 اهتوُعْدَيو ءاليردنِس َإ نوي نورحآلا ُدابُشلا

 عع «.يتّنيفَر هذه :ْمُهَّل ُلوُقَي ديمَألا ناك ءْمُهَعَم
 صقل

 اهيسني داك ءاًميَظَع اَّدَح اليردنس ةداَعَم تقلي

 َرَللا اًريخأ ْثَرَكَذَت امَدِْعو .اهُتاَرَع هب اهْنَصْوَأ ام

 .ٌقئاقَد قسم 0 ةيناّثلل َىَقَب 7 لَك ناك ءةَعاَسلا ىلإ

 صْقَرلا ةَعاق ْنِم ٌةَجراخ تعقدت هريمأألا تك
 كاوا -.كيرع

 .اهَدْنِع ِةَعْرُس ىَصْقأب
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 ىَلِإ اهب ْتَقَلَطْناف ءاهْدظَتْتَت اليردْئس ُةَبَرَع تناك
 م

 ٌةَعاَسلا َتآَدَب امّدْنِع [هّئكلو لزب ةَعوْسب تنئبلا

 َفضن اوُرواجكي مل اوُناك هَرْشَع َةَيِنَثلا لغم ُقُدَت

 ثَئَلْعَأ يلا تاَفَّدلا ّنِم ةريخألا ة ةَقَّدلا يفو .قيرطلا

 «لويحلاو ٌةَبرَعلا تّفخا ِلبَللا ٍفَصَقُْم ةَصَتتُم َلوُلُخ

 اهَسْفَن اًليردئِس ْتَدَجَوَو .نامداخلاو «ةّبَرعلا ٌقئاسو

 يف هّيِبَشَحلا اهئاذحو هٍميِدقلا يدامرلا اهبْوَت يف
 .شحوُم ٍمِلظُم ٍقيرَط طَسَو

 ءِةَعْرس ْنِماهْيَدَل ام ىَصْأِب ضُكْرت نأ اهيََع ناك
 ثداع اهّنَأ َعمو .اهِِزْنَم ىَلِإ يقابلا ٌقيرَطلا َعَطْفَت
 ترق اهيسْرُك ىَلَع ُسِلْجَت ثّداك ام اهّنإف ءادج َةَعِرْسُم

 .صْقَرلا ّنِم اتداع دق اهاتقيِقَش تناك ىَّتَح ءدامّرلا

 ناتقيقشلا ث دخت 3 ءاَضِيَأ ة ورملا وِ هذه يفو 0

 اههيومألا ل ٌصَقَو يلا ةليمجلا ةيرَكلا نَع
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 ةَباَرَع ْتَرَهَط قتلا صفَرلا ِةَلْفَح ءاسم يفو

 ناتَحيبَقلا ناتخألا تَرّداغ املاح ٌيجلا اليردئس

 .لِزئَملا

 ةّيِرْحّسلا اهتاصعب اهُتباَرَع اهْتَسَمَل امّدْنعو
5 5 

 قي ادع لهجأ اهزك يدقزت ابنت ليردتي ُكَدَعَي
 داك .ُلبَق ْنِم امُهّئدَرا ِنْيَدَللا ءِنيليمَجسلا نيل

 نم عوُنضَملا (ةّليْنَدلا) م مّرَكُملا جيسّلل َنِ اًكوُبْصَم

 .تُكَوَحَت امّلُك نكي اناك نْئذّللا ِةَّضِفلاو ٍبَهَّذلا

 تَككأَو . ابد ًءاذج اهامَدَق ْتَسِبَلو

 ٌييبامْلَ جاتب اًيلاع ُييكَّذلا اهدْعَش َعفُرو .اهقْنُع ىَلَع

 .ٌَراظنألا ُدَهْنَي

 ساملألا ٌةراجج

 ُتْيَحِب ءاَّدج اًميظَع ٌكلذب اليردئِس ٌرورُس ناك

 .اهِتباَرَع ٌركُش ىربك ةيوُعصِب تعاطكسا

 اي ِكَسْفَت يعتم» :ُهَباَرعلا ُهّينجلا اهل ثّلاق مث

 «.َتْقَولا يَسْنت نأ كاَيِإ ْنكلو «يتزيزَت
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 يف ءصْقَرلا ةعاق ىَلِإ اًليردْئِس ْتَْلَصَو امَدْنِع
 ٌتِيَحِب ءاّدج لاما ًةَعِئار ْتَدَب ءتيّضفلاو َيِبَحَّذلا اهبَْن

 امف ءاهوُدَماش َنيِذّلا عيمج َةَنِيْلَأ ُهَسْهَّدلا ِتَدَقَع

 .ةّدحاو ةَملكب قتلا اوٌعاطَتسا

 رْيَغ ٍةاتق َعَم ُهَّلك ءاسملا َكِلذ ُريمَألا ٍصُقْوَي ْمَل

 ُهَعَم صْقَرلا ىَلِإ ٌتاش اهاعك5 امَّلُك ّناكو ءاليردئس

 ءاليردنس ٌةَداعَسلا َتَرَمَعَف (.يتقيِفَر هذه» :ُهَل ُلوُقَي

 ْتَقاْحَف .َةَرْشَع َةيَِتلا َقُدَت ٌةَعاسلا َتآَدَب ةايَكَو

 ةعاق يف اهَسْفَت َّدِجَت ْنَأ ْنِم اَديِدَش اًكْوََح اليردنس
 ةَجراخ ْتَعَفَدناَف .ميدقلا ٌيِدامَّرلا اهبْؤَتب ِصْقَرلا

 :اهناذحب خي كرت غيضل اهقاهنج دج قاف َةَعْرْسب

 ءاهطَقتْلاف ءءاذجلا َةدرَق ىَأَرو ءاهَمْلَح ديمَألا ٌضُكَر
 :بهذلا خم اهلك ةعويضمو(ةقينأو «ةَريِغَص كئاكو





 ىَلِإ اليردنس هيف ْتَّلَصَو يذلا ِتْقَولا يفو
 دَك ٌدَبَرعلا تناك هاهّتَبَرَع هيف ْثّناك يذلا ناكملا
 هذه يفو .ةَميدَقلا اهبايث يدَتْرَت حبْضَأو هتف
 .اهتئَب ىلإ قيرطلا َّلُك ضن نأ هَِلَعراص دما

 غطي مل هنكلو ,ناكمم لك يف ُريمألا اهنَع تحب
 يف َعَكَوْدَق ناك ْنِ و ءاهّمشا ُلَهْجَي َلاز امو .اهدجَين
 .اهب جاوزلا ىلع َمّمهَّصو ءاهّيَح

| 

 هيبأ ىَلِإ يبذل ءاذحلا َةَدْرَق هيمألا َّلَحَأ اذل

 َجوَرََأ نط :هل َلاقو «يلاقلا ميل ٍحابَص يف «ِكِلَملا
 ) .هذه هيعَذلا ءاذحلا 5 ٌةَدوَك اهَمَدَق مك الث يلا ٌةاتفلا الإ
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 ءالماح َءَيِدَملا عراوَش ىَلِإ ِكِلَملا يدانُم لع

 .ءارْمَح ةّداسو 0 ٌةَريْغَّصلا دي َيرعَّذلا ءاذحلا َةَدْرَق

 يلا ةديشلا ل ّدِجَي ْنَأ امم «يدانملا غدت ديمألا 2 َعبَتو

 ةَقاتْشُم لافتخالا وي ةَّديَس ٌُُك ٌتّناكو

 نهم ٍةدحاو لك ْتنَعَت 1 و .اهمَدَق ىَلَع ةدوَقلا ةَب برجك

 .ديمألا اهَجّوَرَتَي ْيَكِل ءاهَمَدَك ءاذجلا ٌةدْرَ - ْنَأ

 يف ّنُهَمادْقَأ َنْطَعْضَي نأ «ٌتاريثَك ٌتادّيَس ثّلَواحو

 تناك اهعيمَج َنُهَمادْكَأ ّنكلو هاًديِدّ اًطْغَض ِةّدْرَملا

 .سيفّتلا ءاذحلا كلذ ْنِم اًريثَك َرْبْكَأ

 هبي ةغبتي ءاليردنس ِتْيَب ىَلِ يدانُملا َلَصَو اًريخأو
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 2و

 نْيئَحبقلا ِنئََقيِقَشلا ّنم ةّدحاو لك ْتَمَّمَص

 ءسيِفّنلا ءاذجلا يف اهّلَخْدُتل ءاهَمَدَق طَعْضَت ْنَأ ىَلَع

 تناك امهئتلك امهّنكلو .ريمألل َةَجْوَر ٌحبْضُت كِل

 امُهْنِم ةدحاو ب غطقشت ْمَلو .ًةَحيبَمو ٌةَريِبَك امهُمادُقأ

 ءامُهاوُق لك ادي امن َعَم ءءاذجلا يف اهِمَدَق ٍلاَخْدِإ

 ُهَلَأَسو ءاليردئس دلاو ىَلِإ ديمَألا َتّقَلا ءاًريخأو

 «؟ ىرخأ كلا َكِيَدَل َسِيَلا» :الئاق

 يضْقَت اهّنكلو «ىرخأ دكا ّيَدَل» :ُثَألا هَباجَأف

 ناتيقَشلا ٍتحاص مث «.امئاد خبطملا يف هَ
 ٌعيطَتْسَت الو ءاَدج ٌةَرْذَق اهنا :نيتلياق «ناتحبيبقلا

 «.ْمُكَماَمَأ َرَهظَت نأ

 اوُبََد اذلو ءاهروُضحُح ىَلَع ّوَصَأ َريمألا كلو

 :ك





 ىّنَع الو اهجَوَو اهدي دليودكر شلك
 ُتْيَح ىَلِإ ْثَبَهَد ّمُث ءاهَِلَع ًةكضاو ٌةَقاطَنلا ِتَدَب
 1 َدْعَب ىلذحلا َةَدْرَك اهاطغأ يذلا ءثيمألا َناك

 ِرْخَأَو ءاهدَعْفَم ىَلَع ْتَسَّلَج .اًمارتخا ُهَّل ْتّنَحْنا

 يف اهْنَلَحْدَأو «ِليقتل ٌيبَسَكلا ءاذجلا َنِم اهَمَدَ

 ِاَقُقلا يف تكلا ُلُخْدَتامَك ةَلوُهُسب ءاذجلا

 ىَلِإ ديمألا َرَظَنو ءاليردئِس ْتَقَكَو امدْنِعو

 ْدَك ثّناك يلا ٌةليمَجلا ٌةاتَقلا اهَّنَأ َفَرَع ءاههجَو

 ٌُسوُرَعلا يه هذه» :الئاق حاصق .ُهَعَم ْتَصَقَر

 ( .ةّيقيقحلا

 ٌةيكجلا ايردنس هب َُئاَرَعةَطخّللا كلي يف ءَرَهَط

 َحَبْضَأو .لامججلا ةَئار مل ىَرْخَأ هرم اهلّوَحَو
 .لتلا م : مقعدا يال بل

 َبكَرو ههداوج رْهَط ىَلِإ اليردئس ُريمألا َعكَرَمُ

 .الَحتراو ءاهَعَم
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 اتّمّستْكا امَدْنَع «ناتحيبقلا ناتخألا َتَعِزَق

 ْتَرَضَع يلا ةَليِمَجلا ةَريمألا تناك اليردْنِس َّنَأ

 ىَّنَع ءاّدج اًريثك انَبْضَعَق .ٌتالَثلا صْقَرلا ِتالَّمَع

 .اًبَضَع امُهاهْجَو ٌرَمْحا

 يف هنا سوُرَعِب ٍبيِحرَنلاِب اًديعَس ُكِلَملا ناك

 هةَريمألاو يملا نافل اًدج َةَمْحَن ةَلْفَح َماقَأو .هِرْضَق

 تاربمألاو دارتألاو تاعلعلاو كرثتلا غيم < اهْيَلِإ اعد

 ِسْرْعلا ُةَلْفَع ثّمادو .ةّقطنملا َكْلِت يف حيا

 .اًلماك اًعوبس

 ٌةداعّسلاو «ريمألا َعَم اليردئِس ُتَّقاع اذكهو

 .امهتايح رخآ ىَّتَح امُهْدُمْعَت









 «ةبوبخملا تاياكحلا» ُةَلِسْلس

 مازقألاو جلا ضايب -
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو جلقلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو 0

 لا ثا يح اد ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا 5

 ءاَّذحلاو َناريْغَّصلا نا

 ثالثلا تازنعلا ١١
 ةمزجلا وبأ را -١؟
 ةمئانلا ةريمألا - 1

 لزنوبار -5
 َيِهَّذلا رعّشلا تاذ ١6-

 ةثالثلا بابّدلاو
 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -7

 ةيلوصافلاو ماس /١١-

 لوفلا ةّبحو ةريمألا -

 ةّيرحّسلا ردقلا -

 عدفضلاو ةريمألا ٠
 ّيِبهّذلا توكتكلا ١-

 رورغملا يبَّصلا 17

 هن ل للا
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -1 4
 بيرغلا رئاطلا 5

 ويكونيب -7
 ريِغَّصلا اموت -07

 روطاربمإلا بوث -8

 ةريغَّصلا رحبلا سورع - 0
 ةّرولا ٠
 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١"

 ةَريهُز "7
 ةباغلا قيرط 9“
 لبجلا ريسأ -"5

 ريغَّصلا طاّيخلا

 ٌزوإلا ةيعار 5
 جتا ةكلم -"/
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راّثلا رئاط -"9

 دّدمرلا ةنيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ -4


